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Sunset with the day also learning from you
and steadily maturing 
there on the balcony of Kallidromiou street,
the mulberry trees blossoming again
young poets holding their secret poems 
under their tongues
and reciting them for the wind and the street. 

Katerina Iliopoulou

‘Penthesileia’ in Asylum (2008)
translated by Ryan Van Winkle

“In the land of shadows
naked things wait.
Not to jump you or rush you.
They have softer ways
to break and tatter you.
With indiscernible sounds,
imperceptible movements
they inhabit you.
They learn you so well
you become a passage
you will never be able to pass.”
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Koutzalexis House
Years 1801-1868

The three-story neoclassical building, which rises on the corner of Diogenous 
and Mnisikleous Streets, has an original core dating from the Ottoman period. 

The present day semi-basement level already existed in 1833, and was probably the 
ground floor of an unadorned structure of very simple lines, that also displayed a 
number of traditional elements of form. The edifice was sold by the Vrizakis family in 
1836, to the brothers Alexios and Ioannis Koutzalexis, who over the following years, 
through to 1868, added two additional floors, conferring a neoclassical style to the 
structure, which it retains to this day. The building first housed the Naval Ministry in 
1837, and since has changed owners several times, serving primarily as a residence,  
except during the decades of  the 1960s and 1970s, when the basement level hosted 
the artistic boite ‘Κατακόμβη’ (‘Catacomb’), where legends, such as George Marinos 
began their career, and Poly Panou sang in the1968 Greek movie ‘Olga, Agapi Mou’. 
The upper floor was home to the ‘new wave’ music venue ‘Ταβάνια’ (‘Ceilings’), whose 
name was inspired by the refined decorative paintings that grace them.  The ceilings 
suffered damages during the earthquake of 1999, and were later restored by Mariza 
Aggelopoulou and Dimitri Fresey (Verdigris Architectural Painting) in the year 2000. 
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Οικία Κουτζαλέξη
Έτη 1801-1868

Το τριώροφο νεοκλασικό κτίριο που υψώνεται στην γωνία των οδών Διογένους και Μνησι-
κλέους, διαθέτει ένα αρχικό πυρήνα των οθωμανικών χρόνων. Το 1833 υπήρχε ήδη το ση-

μερινό ημιυπόγειο, ένα λιτό κτίσμα, με απλές γραμμές και αρκετά παραδοσιακά  μορφολογικά 
στοιχεία, το οποίο φαίνεται ότι ήταν τότε ισόγειο. Το κτίσμα αυτό αγόρασαν το 1836 οι αδελφοί 
Αλέξιος και Ιωάννης Κουτζαλέξης, οι οποίοι στο επόμενο διάστημα, έως το 1868, προσέθεσαν 
τους επιπλέον ορόφους, προσδίδοντας στο όλο κτίσμα το νεοκλασικό ύφος που διατηρεί μέχρι 
σήμερα. Το κτίριο στέγασε αρχικά τη Γραμματεία (Υπουργείο) των Ναυτικών (1837) και έκτοτε 
άλλαξε διάφορους  ιδιοκτήτες, χρησιμοποιούμενο κυρίως  ως κατοικία, με εξαίρεση τις δεκαετίες 
1960 και 1970, όταν το ημιυπόγειο φιλοξένησε τη μπουάτ ‘Κατακόμβη’ (όπου τραγούδησε και η 
Πόλυ Πάνου στην ελληνική ταινία ‘Ολγα Αγάπη μου’ του 1968) και στο ανώγειο εγκαταστάθηκε 
το κέντρο “νέου κύματος”  με το ονομα ‘Ταβάνια’ (τίτλος εμπνευσμένος από τις αξιόλογες ταβα-
νογραφίες που το κοσμούν).  Οι οροφές υπέστησαν φθορά από το σεισμό του 1999, και οι ταβα-
νογραφίες αποκαταστάθηκαν από την Μαρίζα Αγγελοπούλου και τον Δημήτρη Fresey, (Verdigris 
Architectural Painting), το έτος 2000.
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Haris Vlavianos was born in Rome in 1957. He studied Economics and Philo- 
sophy at the University of Bristol, History and Political Theory at Oxford 

University. He has published ten collections of poetry, including Vacation in Real-
ity (2009), which won the prestigious “Diavazo” Poetry Prize, and was short-listed, 
along with his later Sonnets of Despair (2011) for the National Poetry Prize. He has 
published collections of thoughts and aphorisms on poetry and poetics, and a 
book of essays entitled Does Poetry Matter? Thoughts on a Useless Art (2009). His 
book History of Western Philosophy in 100 Haiku (Daedalus Press) was published in 
2014 and translated into English by Peter Mackridge. Vlavianos has translated the 
works of poets such as Ezra Pound, e.e.cummings, Wallace Stevens, Michael Long-
ley, William Blake, Fernando Pessoa, and Anne Carson... and his own books have 
been translated into many languages. He is editor of the influential journal “Po-
etics”, as well as poetry editor at the ‘Patakis’ publishing house, and is currently a 
Professor of History, History of ideas and Political theory at the American College 
of Greece. In 2014 he published his first novel, Blood into Water. His latest work, 
Hitler’s Secret Diary (Patakis 2016), is a study of Hitler’s personality through the 
fictional ‘recreation’ of the lost diary he kept while in prison in 1924.

O     Xάρης Βλαβιανός γεννήθηκε στη Ρώμη το 1957. Σπούδασε Οικονο-
μικά και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ και Ιστορία και 

Πολιτική Θεωρία στο Πανεπιστήμιο Οξφόρδης. Έχει εκδώσει δέκα ποιητικές 
συλλογές, με πιο πρόσφατες τις Διακοπές στην πραγματικότητα (2009) [Βραβείο 
του περιοδικού Διαβάζω (2010)] και Σονέτα της συμφοράς (2011), καθώς και 
τρεις συλλογές δοκιμίων. Το βιβλίο του, Η ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας σε 100 
χαϊκού: από τους Προσωκρατικούς έως τον Ντεριντά, μεταφρασμένο στα αγγλικά 
από τον Peter Mackridge, κυκλοφόρησε το 2014 (εκδόσεις Dedalus Press). Τo 

2015 κυκλοφόρησε το Γιατί γράφω ποίηση (εκδόσεις Άγρα).  Έχει μεταφράσει σημαντικά έργα κορυ-
φαίων Αμερικανών και Ευρωπαίων ποιητών: Walt Whitman, Ezra Pound, John Ashbery, William 
Blake, Zbigniew Herbert, Fernando Pessoa, e.e. cummings, Michael Longley, Wallace Stevens και 
Anne Carson.  Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες και συλλογές του 
έχουν εκδοθεί στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και 
την Ισπανία. Διευθύνει το περιοδικό Ποιητική. Διδάσκει Ιστορία, Ιστορία των ιδεών και Πολιτική 
θεωρία στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος και είναι υπεύθυνος εκδόσεων στις εκδόσεις «Πατά-
κη». Το 2014 εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο, Το αίμα νερό.  Το τελευταίο έργο του, Το 
κρυφό ημερολόγιο του Χίτλερ (εκδόσεις «Πατάκη» 2016),  συνδυάζει την μυθοπλασία με την ιστορική 
τεκμηρίωση σε μιά μελέτη που σκιαγραφεί την προσωπικότητα του Χίτλερ, με έμπνευση το χαμένο 
ημερολόγιο που κρατούσε στη φυλακή το 1924.
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Lower your gaze.
When beauty
invades life with such force
it can destroy you.
The two ants
that now run hastily
near your naked feet
bury their summer dreams
deep into the ground.
The weight they carry
will not crush them.
They have measured their strength well.

Your shadow fades into the shade of the tree.
Black into black.
Guilt that had to remain in the dark
so to keep defining you.
The glow of these fragments, though,
can still sustain you.
You don’t need any adjectives,
any pointless excuses.
Every question is a desire.
Every answer (you know it) is a loss.
Stay where you are.
The storm will lull in a while.
The clouds do not ask where.
They simply continue their journey.

Χαμήλωσε το βλέμμα.
Όταν η ομορφιά
εισβάλλει με τόση ορμή στη ζωή σου
μπορεί να σε καταστρέψει.
Τα δύο μυρμήγκια
που τώρα τρέχουν βιαστικά
δίπλα στα γυμνά σου πέλματα
θάβουν τα καλοκαιρινά τους όνειρα
βαθιά στο χώμα. 
Το φορτίο που κουβαλάνε
δεν πρόκειται να τα συνθλίψει.
Έχουν μετρήσει καλά τις δυνάμεις τους.

Η σκιά σου σβήνει μέσα στη σκιά του δέντρου.
Μαύρο στο μαύρο.
Ενοχή που πρέπει να μείνει στο σκοτάδι
για να συνεχίζει να σε ορίζει.
Το θάμβος όμως αυτών των θραυσμάτων
μπορεί ακόμη να σε κρατήσει.
Δεν έχεις ανάγκη από επίθετα.
Από ανούσιες υπεκφυγές.
Κάθε ερώτηση είναι μια επιθυμία.
Κάθε απάντηση (το ξέρεις πια) μια απώλεια.
Μείνε εκεί που στέκεσαι.
Σε λίγο θα κοπάσει η βροχή.
Τα σύννεφα δεν ρωτούν πού.
Απλώς συνεχίζουν την πορεία τους.

Κυκλαδικό
Ειδύλλιο

Cycladic
Idyll
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1. Αν ένας άντρας στα σαράντα του
ζωγραφίζει ακόμη θάλασσες και περιστερεώνες,
αν στη σκέψη του καθρεφτίζεται
ένας ήλιος πιο καθαρός,
πιο σαφής, από τον ήλιο της πραγματικότητας,
αν η λέξη «Αμοργός» δεν είναι απλώς
το προσωπείο μιας φευγαλέας, εφηβικής ανάμνησης,
τότε ανάμεσα στο ποίημα της επιθυμίας
και το ποίημα της ανάγκης
ανασαίνει η αληθινή απώλεια.

2. Οι πρόλογοι εξαντλήθηκαν.
Δεν μπορούν να υποκαθιστούν διαρκώς το θέμα.
Πρέπει ν’ αποφασίσει αν μπορεί
να κρατηθεί από αυτή την απόλυτη ιδέα
έστω κι αν έχει πάψει να πιστεύει στη δύναμή της.
Είναι ζήτημα πίστης πλέον.

3. Αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις του παραδείσου. 
Το μάτι προσπαθεί να ερμηνεύσει το αίνιγμα της ομορφιάς
καθώς στο βάθος ανατέλλει αργά-αργά η Δήλος.
Το καλοκαίρι μοιάζει αιώνιο.
Το ποίημα αρχίζει να επινοεί τον εαυτό του
τη στιγμή που εκείνος στρέφει το πρόσωπό του στο φως.
(Τη στιγμή που η φαντασία απελευθερωμένη
από τη συγκεκριμένη αίσθηση του διάπυρου λευκού
υψώνεται κάθετα στον ουρανό.)

4. Ούτε ένα ιστιοφόρο στον ορίζοντα
να κόβει τον καμβά στα δύο.
Η εικόνα ενός δένδρου 
με τα ανεμόδαρτα κλαδιά του να σαρώνουν το χώμα
δεν είναι σήμερα μέρος του σκηνικού.
Όμως η γριά που σέρνεται με τα γόνατα στην ανηφόρα
κρατώντας σφιχτά στο χέρι το εικόνισμά Της
είναι.

5. Ο άντρας βαδίζει μόνος στην παραλία.
Τον συγκινεί ακόμη ο μελωδικός ψίθυρος των κυμάτων,
ο τρόπος που το νερό νανουρίζει επίμονα τον βράχο.
Η φύση γύρω του
(αρμυρίκια, σάπιες ψαρόβαρκες, κροκάλες)
έχει μια μελαγχολική, ανεπιτήδευτη λαμπρότητα.
Αν ήταν να πεθάνει αυτή τη στιγμή
θα ήθελε να είναι εδώ 
στον τόπο αυτό που έχει υπάρξει.
Έστω για λίγο.
Τώρα.

Δοξασίες
του 
Αυγούστου
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August
Meditations

1. If a man in his forties
is still drawing seas and dovecotes, 
if in his thought is reflected 
a sun more transparent, 
more lucid than the sun of reality, 
if the word “Amorgos” is not just 
the mask of a fleeting, adolescent memory,
then between the poem of desire 
and the poem of necessity 
real loss is throbbing.
2. Prologues have been consumed. 
They cannot always substitute the topic. 
He must decide whether he can
hold on to this absolute idea
even if he has ceased to believe in its power.
It is a matter of faith now.
3. Successive metamorphoses of paradise. 
The eye tries to interpret the enigma of beauty 
while Delos is slowly emerging on the horizon. 
Summer feels like an eternity.
The poem begins to invent itself 
the moment he turns his face to the light.
(The moment the imagination,
freed from the sensation of the blazing white,
verticality rises in the sky.)
4. Not one sail on the horizon 
tearing the canvas apart.
The image of the tree
with its wind-swept boughs scavenging the ground
is not part of the scenery today.
Yet, the old lady, creeping uphill on her knees, 
tightly holding Her icon, is.
5. The man is walking on the beach alone.
He is still touched by the melodious whisper of the waves,
the way the water is persistently lulling the rock to sleep.
Nature around him 
(cedars, rotten fishing boats, shingles)
has a melancholic, unaffected brightness.
If he were to die at this moment,
he would want to be here,
in this place, where he has been before.
Even for a while.
For now.
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“Lift not the painted veil which those who live 
                           Call Life...”

                 Percy Bysshe Shelley, Sonnet 

“Only let down the veil, the veil, the veil.”

               Sylvia Plath, A Birthday Present

Ὅποιος βρίσκεται μέσα σε λαβύρινθο
      δέν ἀναζητᾶ τήν ἀλήθεια·
                ἀναζητᾶ τήν Ἀριάδνη του.

Ἀλήθεια δέν εἶναι ἡ ἀπογύμνωση
      πού καταστρέφει τό μυστικό·
               εἶναι ἡ ἀποκάλυψη πού τό δικαιώνει.

Ἡ ἐμπειρία μας παραμένει δέσμια μιᾶς γνώσης
      πού δεν εἶναι πιά ἐμπειρία μας·
ἡ γνώση μας εὐτελίζεται ἀπό μιά ἐμπειρία
πού δέν ἒχει ἀκόμη μετουσιωθεῖ σέ γνώση.

Πρέπει νά ὑφάνουμε νέα ποιητικά σχέδια
   πού θά ὁρίζουν τούς δυνητικούς τόπους μιᾶς “ἀλήθειας”
μήτε ἀληθινῆς     μήτε ψευδοῦς
μιάς ἀλήθειας πού θά εἶναι
      ἀναληθοφανής
                     ἀδιανόητη
                                ἀσύλληπτη
πού θά μπορεῖ νά μετατρέπει τό σφάλμα    (τό πάθος)
      σέ νῆμα τῆς ζωῆς μας.

Tό
Πέπλο
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The
Veil

“Lift not the painted veil which those who live 
                  Call Life...”

               Percy Bysshe Shelley, Sonnet 

“Only let down the veil, the veil, the veil.”

               Sylvia Plath, A Birthday Present

A man locked in a labyrinth 
 does not seek truth 
  but his Ariadne.

Truth is not an unveiling
 that destroys the secret; 
 it is the un-concealment that does it justice. 

Our experience remains the captive of knowledge
 that no longer is our experience;
our knowledge is trivialized by an experience
  that has not yet become knowledge.

We must wave new poetic paths
that will designate the potential places of a “truth”
neither true                nor false
a truth that will be 
 implausible 
  improbable 
   impossible
thereby making error    (pathos) 
       
        Into the thread of our life.
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Katerina Iliopoulou is a poet, artist and translator, who lives and works in 
Athens. Her poetry books include Mister T., 2007 (first prize for a new author 

by the literary journal Diavazo), Asylum (2008), The book of the soil (2011) and Every 
Place, only Once and Completely (2015), all published by Melani editions. She has also 
authored several essays and reviews on poetry. She proposes poetry as a strategy 
for life, addressing issues of identity, perception and myth both in the personal 
and the collective field of experience. Her translations into Greek encompass the 
works of Sylvia Plath, Mina Loy, Robert Hass, Ted Hughes, Walt Whitman. Her 
poetry has been translated and published in literary reviews, journals and anthol-
ogies in many languages (English, French, Spanish, Serbian, Swedish, Finnish, 
Turkish, Bulgarian). She has participated in a number of international poetry fes-
tivals, writing and translation programs. She is co-editor of greekpoetrynow.com, 
a bilingual platform for contemporary Greek poetry, and editor in chief of [FRMK] 
(pharmako), a bi-annual journal on poetry, poetics and the visual arts.   

Η Κατερίνα Ηλιοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα Χημείας, και 

από τη Σχολή Καλών Τεχνών στο Metropolitan University στο Λονδίνο. 
Έχει εκδώσει τα βιβλία ποίησης: Ο κύριος Ταυ, (Μελάνι 2007, βραβείο 
πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα του λογοτεχνικού περιοδικού Διαβάζω), 
Άσυλο (Μελάνι, 2008), Το βιβλίο του χώματος (Μελάνι, 2011 υποψήφιο 
για το βραβείο ποίησης του περιοδικού Διαβάζω), Μια φορά κάθε τοπίο και 
ολότελα (2015 Μελάνι, υποψήφιο για το βραβείο ποίησης του Αναγνώστη). 

Έχει επιμεληθεί και μεταφράσει στα ελληνικά μια ανθολογία με ποίηση της Sylvia Plath, καθώς 
και των Mina Loy, Ted Hughes, Robert Hass, Walt Whitman. Ως μέλος της ομάδας εικαστικών 
intothepill συνδιοργάνωσε το έργο Κaraoke Poetry Bar, στην Μπιενάλε της Αθήνας 2007. Έχει 
συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ ποίησης, μεταφραστικά και συγγραφικά προγράμματα. Η 
ποίησή της έχει μεταφραστεί και δημοσιευτεί σε περιοδικά και ανθολογίες στα αγγλικά, γαλλικά, 
ισπανικά, σουηδικά, σερβικά, τουρκικά, φινλανδικά και βουλγαρικά. Δημοσιεύει επίσης κριτικές 
και δοκίμια. Συνεπιμελείται τον δικτυακό τόπο greekpoetrynow.com, και από το 2013 διευθύνει το 
εξαμηνιαίο περιοδικό [ΦΡΜΚ], για την ποίηση, την ποιητική και τα εικαστικά. 
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This room is a night generator
The beds are wells
Inside them lies your reflection
You stand before the open window
The window is positioned so as
To frame the bell tower symmetrically
Every ring of the bell
Transforms the geometry of the space
At the final ring the room is a water drop
The body of anticipation is sweating.

To δωμάτιο αυτό είναι παραγωγός νύχτας 
Τα κρεβάτια είναι πηγάδια
Μέσα τους αναπαύεται η αντανάκλασή σου
Εσύ στέκεσαι μπρος στο ανοιχτό παράθυρο
Το παράθυρο βρίσκεται σε τέτοια θέση
Ώστε να πλαισιώνει συμμετρικά το καμπαναριό
Κάθε κτύπος της καμπάνας 
Παραμορφώνει τη γεωμετρία του χώρου
Στον τελικό κτύπο το δωμάτιο είναι μια  σταγόνα
Το σώμα της αναμονής ιδρώνει.

Νανούρισμα

Lullaby
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Εδώ οι μέρες δεν διαλύονται στον αέρα
Πέφτουν μέσα στο νερό 
Σχηματίζοντας μια καταδική τους στιβάδα
Μια επιφάνεια διαχωρισμού.
Ένα γεράκι πετάει πάνω από το σώμα του καλοκαιριού
Βουτάει ξανά και ξανά
Τρέφεται και μεθάει από την πτώση.
Δεν έχει τίποτα εδώ 
Μόνο τρελλό αέρα και πέτρες 
Και θάλασσα
Μια αναίτια υπόσχεση
Ακονίζει τη λαγνεία μας με τη λάμα του φεγγαριού.

Όταν έφτασα εδώ για πρώτη φορά, στο τοπίο του τέλους,
Ο αέρας έμπαινε στο στόμα μου με τέτοια μανία
Σα να ήμουν ο μοναδικός αποδέκτης του 
Μέχρι όλες οι λέξεις μου να εξαφανιστούν.

Κάθε δέντρο υποδέχεται διαφορετικά τον άνεμο
Άλλα υποφέρουν, άλλα πάλι αντιστέκονται
(Έχω συναντήσει μια φοινικιά που γεννούσε τον άνεμο και τον 
διένειμε προς κάθε κατεύθυνση)
Άλλα τρέμουν ολόκληρα κι αλλάζουν χρώματα.
Εγώ βέβαια δεν είμαι δέντρο
Κάθισα κάτω και τον φόρεσα παλτό
Έσκυψα το κεφάλι μου και κοίταξα το χώμα
Μέσα από τις ρωγμές του, οι ρίζες του θυμαριού
με τα ιερογλυφικά τους πάσχιζαν να βγουν στο φως.
Τότε οι λέξεις ξαναγύρισαν.
 

Ταίναρον
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Taenaron Here the days do not  dissolve in the air
They drop into the water
Forming their very own layer
A surface of separation.
A hawk flies above the body of the summer 
It dives again and again                             
Feeding and getting drunk from falling.
There is nothing here
Only crazy wind and stones 
And sea
A random promise 
Sharpens our lust with the blade of the moon.

When I arrived for the first time in this landscape of endings 
The wind entered my mouth with such fury
As if I were its sole receptacle        
Until all my words disappeared.

Every tree receives the wind differently  
Some suffer, others resist
(I met a palm tree that gave birth to the wind and distributed it
in every direction)
Others shake all over and change colors.
I of course am not a tree  
I sat down and wore the wind as a coat
I bent my head and looked at the ground 
From its crevices, the roots of thyme
With their hieroglyphics struggled to enter the light 
Then the words came back. 
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Κράτα την υπόσχεσή σου Ορφέα
Κοίταξέ με
Καλλιέργησε με το βλέμμα σου 
Τον λειμώνα της περιπλάνησής μου
Σκάψε μου το ταξίδι με το 
Στιλέτο των ματιών σου
Ρίξε το δίχτυ σου και
Ανάσυρέ το άδειο
Μάζεψε τις σταγόνες:
Σε καθεμιά 
Θα καθρεφτίζεται το πρόσωπό μου.
Εγώ είμαι το σύνορο που συνεχώς υποχωρεί
Ο φύλακας της απόστασης
Και το τραγούδι σου Ορφέα,
Είναι η απόσταση.
Μην αφήνεις τίποτε άθικτο
Καθετί που αγγίζεις 
Να μην γίνεται ποτέ δικό σου
Κάθε άγγιγμα τόσο πιο ξένο
Όσο πιο ξένο τόσο πιο αρπακτικό
Κι έτοιμο το άγγιγμα να αντιγυρίσει
Όπως εκείνο ξέρει
Να βάλει μπροστά τη μηχανή της διάλυσης.

Και μ’ένα κράτημα της αναπνοής, 
Όλο το θαμποκόκκινο σε παίρνει.
Κράτα το άπνευστο κενό και ύφανέ το.

Το
τραγούδι
της
Ευρυδίκης
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The
song 
of
Eurydice

Keep your promise Orpheus
Look at me 
Cultivate with your gaze
The meadow of my wandering
Dig for me the journey with
The stiletto of your eyes
Cast your net and
Draw it up empty
Gather in the drops:
In each one
My face will be mirrored
I am the border which continuously recedes
The guardian of distance
And your song Orpheus 
Is distance.
Don’t leave anything untouched
Whatever thing you touch       
Will never become your own
Every touching all the more foreign
The more foreign all the more gripping
And ready to touch you back
As it alone knows how,
To start up the dissolution machine

And with a holding of your breath
All the blurred red takes you in.
Hold on to the breathless void and weave it.
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Η Ginger F. Zaimis είναι αμερικανίδα ποιήτρια, δοκιμιογράφος και 
πολυμαθής, που ειδικεύεται στις αρχιτεκτονικές μορφές. Κατέχει την 

έδρα Τεχνών και Λογοτεχνίας του Διεθνή Συλλόγου Φίλων της Βιβλιοθήκης 
της Αλεξάνδρειας.  Η γραμματολογία της συνενώνει τις διασταυρώσεις των 
σύγχρονων μοντερνισμών, τη συγκριτική λογοτεχνία και τη μυθολογία ώστε 
να συνδέσει τον διεπιστημονικό διάλογο με τη γλώσσα, την ιστορία και τη 
φιλοσοφία, ενώ παράλληλα συνδέει τις τέχνες και τις επιστήμες. Το 2014 της 
απονεμήθηκε το βραβείο PEN AMERICA’s Joyce Osterweil για την καλύ-

τερη πρώτη ποιητική συλλογή. Έχει γράψει δύο ποιητικές συλλογές Prometheus Rebound and Other 
Mythology και Excavated Athens to Alexandria και The Portico Convention και Triptych. Έχει ασχοληθεί με 
την αρχιτεκτονική των ποιητικών μορφών. Έχει γράψει - σε συνεργασία με τον Ευάγγελο Μουτσό-
πουλο, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, το έργο Philosophy and Poetry. Η τελευταία της συλλογή με 
τίτλο Therapy with Antigone and the Trilogy Verses (Spuyten Duyvil Press, Νέα Υόρκη) αναμένεται να 
κυκλοφορήσει στις αρχές του 2017.

Ginger F. Zaimis is an American poet and polymath who specializes in archi-
tectural and literary forms. She is the Arts and Literary Chair (Greece) for the 

International Friends of Bibliotheca Alexandrina, The Library of Alexandria. Her 
grammatology unites the intersections of contemporary modernisms and compar-
ative literature to connect interdisciplinary dialogues with language, mythology 
and philosophy, while uniting the arts and sciences. She was PEN AMERICA’s 
Joyce Osterweil Poetry finalist (2014) for best first collection. Ginger F. Zaimis is the 
author of two collections of poetry, Prometheus Rebound and Other Mythology and 
Excavated Athens to Alexandria, as well as co-author of Philosophy and Poetry with 
Evangelos Moutsopoulos member of  The Academy of Athens. She is the archi-
tect of the poetic forms, The Portico Convention and the Triptych. Her forthcoming 
collection is entitled, Therapy with Antigone and the Trilogy Verses (Spuyten Duyvil 
Press, NYC), early 2017.



19

What is the lull that seems
 

To linger in the in between –
 

After the why, which then leaves?

Τι είναι που κοπάζει κι’

αιωρείται μέσα στο ανάμεσα –

μετά το γιατί, που αναχωρεί;

                           Μετάφραση από τον Ορφέα Απέργη

Lull

Κοπάζει
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Sonnet II.

All the while “the wine-dark sea” churned
For you, Penelope, and your days –
Passed slow like time stopped; at bay
As you thumbed clock’s page turned

Moments shaped nights, one by one
Wondering, dreaming of him; hope
That he was alive and would soon return home,
It was your life-line, this tethered rope

But he had been brought to Calypso’s shores.
Pulled from Poseidon’s grip, the sea
Captive lover, nymph – someone’s whore

Tell me Odysseus, what is your real need?
Is it Ithaca or burning passion, un-bored
Life’s lust for adrenaline, don’t you see.

Penel
-o-
pic
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Σονέτο ΙΙ.

Ενόσω ο «οίνοψ πόντος» άφριζε
Για σένα, Πηνελόπη, κι οι μέρες σου  
Αργοκυλούσαν σα να ’χε ο χρόνος σταματήσει· ορμισμένη
Καθώς ξεφύλλιζες του ρολογιού η σελίδα άλλαζε

Τα λεπτά σχημάτιζαν τις νύχτες μία-μία
Αναρωτιόσουν, αυτόν ονειρευόσουν· απ’ την ελπίδα κρεμασμένη
Πως ήταν ζωντανός και θα γυρνούσε στην εστία
Στην άκρη κείνου του σωσίβιου σχοινιού δεμένη

Όμως αυτός είχε βρεθεί στις ακτές της Καλυψώς.  
Απ’ τη λαβή του Ποσειδώνα γλιτωμένος, της θαλάσσιας δίνης
Εραστής δέσμιος, μιας νύμφης – της πόρνης κάποιου

Πες μου, Οδυσσέα, ποια η ανάγκη σου στ’ αλήθεια;
Είναι η Ιθάκη ή το διάπυρο το πάθος, της α-πληκτικής 
Ζωής ο πόθος – μη δεν το βλέπεις; – αδρεναλίνης. 
 

       
       

                   Μετάφραση: Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλλου

Πηνελ
-ο-
(ε)πικό 
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Come beloved one, drink from the river Lethe
Hypnotic waters that sparkle, dizzy
To forget the parted memory; of the twin soul
Not the other half, but rather your whole.

She is obliged, the river goddess to him,
Hades of whom she flows like fluid emotion
As sleep; into the netherworld of oblivion – 
Imbibe her essence and allow the dark to dim

In complete forgetfulness; made numb
Drink from the daughter of strife – 
And heal your woes clean; from earthly life

Your reunion comes with the chaliced cup
Tonic to relieve the heart’s wounds; soothe
Come child drink; embrace divine truth.

Psyche’s
Cup
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Έλα αγαπημένε,  πιές απ’ τον ποταμό της Λήθης
Νερά υπνογόνα που σπιθίζουν, ζαλισμένα  
Για να ξεχάσεις τη φευγάτη μνήμη· της δίδυμης ψυχής
Όχι τ’ άλλο μισό, το όλο σου μάλλον απαρχής.

Οφείλει η θεά του ποταμού να υπηρετήσει
Τον Άδη απ’ όπου χύνεται σαν ρέουσα συγκίνηση
Σαν ύπνος· στον κάτω κόσμο της λησμοσύνης –
Ρούφηξε την ουσία της, άσε το σκότος της να σβήσει

Σε πλήρη αμνημοσύνη· ναρκωμένος
Πιές απ’ την κόρη της έριδας νερό –
Τις λύπες γιάτρεψε· της επί γης ζωής σου

Το ξανασμίξιμό σας, δες, το κύπελλο χαρίζει
Ανακουφίζει κάθε πόνο της καρδιάς – τονωτικό
Έλα παιδί να πιείς· τη θεία αλήθεια ασπάσου.

                          Μετάφραση: Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλλου

Κύπελλο
Ψυχής
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